
يا أيها الرسول ال يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون 

؛ الشيء الثاين أرى كثريا من إخواننا  واحدة، هذه  ألا ختل يف املعىن ؛ ال يا أخي الصلة هذه غلط . ))الكلم 

، وهذا  القراء اآلن إذا انقطع م النفس أعادوا ما قبل األخري بكلمة أو كلمتني مع أن ما يعيدونه له تعلق مبا قبله

؛ والذي نرى أن انقطاع النفس  نفسه يف املكان هذا قصيقتضي إما التسلل وأن يبدأ اإلنسان من أول اآلية مث ين

يعين بعض الناس  اا كان العذر يبدأ من حيث انقطع اللهم إال إذا نقطع يف كلمة بني حروفها فهنا ال بأس إذ

أن الصحابة  أعتقد يقرأ أربع آيات مخس آيات وتكون اخلمس عشر آيات ألنه يكرر، هذا ما هو صحيح وال

خيتلف  لم يأتوك يحرفون )) (( ربط ألن ؛ ولذلك ملا التزم بعض القراء هكذا اآلن األخ عبد اهللا فعلوا مثل هذا

يحرفون  (( . نعم استمر ؟ يحرفون الكلم عن مواضعه)) لقوم آخرين لم يأتوك )) (( ((؛ لكن الوقف  املعىن

من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد اهللا فتنته فلن تملك الكلم 

 لم يرد اهللا أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في اآلخرة عذاب عظيم ))من اهللا شيئا أولئك الذين 

.  

هل هي مجلة مستأنفة أو معطوفة على قوله:  ومن الذين هادوا سماعون )) ((قول اهللا تبارك وتعاىل:  الشيخ :

  ؟ من الذين قالوا آمنا بأفواههم )) ((

  االثنني ؛  الطالب :

يعين ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ومن الذين هادوا ؟ طيب إذا قلنا  الشيخ :

  ؟  سماعون )) ((هكذا فيكف نعرب 

  ،  خرب الطالب :

  ؛ من يعرف ؟  ، مادام جار وجمرور قبلها ما يصح خرب ما يصح ؟ خرب الشيخ :

  ؛  خرب مبتدأ الطالب :

  ؟  من الذين قالوا آمنا فأفواههم )) ((لناها عطفا على خطأ ؛ إذا جع الشيخ :

  حال مرفوع  الطالب :

   من الذين هادوا )) ((، هذا إذا جعلنا  ال الشيخ :

  ؛  خرب مقدم الطالب :

  خرب ؛ خرب أليش ؟  الشيخ :



  حمذوف؛  خرب ملبتدأ الطالب :

  والتقدير ؟  الشيخ :

  ؛  هم الطالب :

ومن الذين  ((،  آمنا بأفواههم ومل تؤمن قلوم ومن الذين هادوا هم مساعون للكذبمن الذين قالوا  الشيخ :

يعين هم  سماعون )) ((مث تقول  الذين قالوا آمنا بأفواههم )) ((تقف ألا معطوفة على ؟ على  )) هادوا

صفة ملوصوف حمذوف وهو  سماعون )) ((خرب مقدم صارت  من الذين هادوا )) ((مساعون أما إذا جعلنا من 

  ، والتقدير: ومن الذين هادوا قوم مساعون للكذب . املبتدأ

  الالم هنا هل هي للتعليل وال للتقوية ؟ سماعون للكذب )) (( الشيخ :

  لالم للتعليل،  الطالب :

  إذا كانت للتعليل ماذا يكون املعىن ؟ للتقوية ؟ كيف ؟ أين أنت ؟ . الشيخ :

هو رأيكم يف قول بعض املعاصرين إن احملكم الذي تبىن عليه األصول والقواعد العامة يف الشرع يقول ما  السائل :

  ال يتجاوز واحدا يف املائة وأن املتشابه يقدر حبوايل تسع وتسعني ولذلك نرى هذا االختالف الكبري بني الفقهاء ؟

عرف وإال فاملتشابه ما ميثل واحد يف ، وأن كل شيء عنده مشتبه ألنه ال ي أقول هذا يدل على جهله الشيخ :

من لم يجعل اهللا له نورا فما له من نور  ((؛ لكن اهللا يقول:  املائة من أدلة الشرع، كلها احلمد هللا واضحة وبينة

(( .  

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض  (( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

يتولهم منكم فإنه منهم إن اهللا ال يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم ومن 

روا في سيقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى اهللا أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أ

م لمعكم حبطت أعمالهم أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤالء الذين أقسموا باهللا جهد أيمانهم إنه

  . فأصبحوا خاسرين ))

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى  ((، قال اهللا تبارك وتعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

 ؟ ، فالكالم أوال ملاذا صدر اخلطاب بالنداء سبق لنا قريبا أن اهللا تعاىل إذا قال: يا أيها الذين آمنوا . أولياء ))

، وهو نوع من التنبه لكن ليس جمرد التنبيه بل يكون دليال على  نبه ؟ نعم لبيان أمهية ما سيخاطب به اإلنسانت

احلث  فله فوائد: يا أيها الذين آمنوا )) ((؛ وسبق لنا أنه إذا علق باإلميان  أمهية ما يوجه إليه ذا اخلطاب

لداللة على أن هذا العمل من مقتضى إميان . والثالث من ؟ أن الثاين ل واإلغراء كأنه قال: إلميانكم افعلوا كذا .



ال تتخذوا  (( ؛ إذا احلمد هللا ما حيتاج نتكلم عليها ألا واضحة . خمالفة مقتضى اخلطاب ينايف كمال اإلميان

أو اختذ ، وتتخذ  مفعول ثاين أولياء )) (( ، و مفعول األول اليهود والنصارى )) اليهود والنصارى أولياء )) ((

  ؛ واليهود أتباع موسى كما يزعمون والنصارى أتباع عيسى . يعين هذا الفعل معناها التسيري أي ال تسريوهم أولياء

؛ وهلذا منع من الصرف لوجود األلف ألف التأنيث املمدودة أولياء؛ فما معىن  مجع ويل ووزنه أفعال أولياء )) ((

؛ لكن ال ميكن أن نفهم أو أن حندد املعىن يف موضع إال  اللغة العربيةأولياء ؟ الويل يطلق على معان متعددة يف 

هذه والية هلا معىن؛ السيد ويل عتيق، هذه والية  السلطان ولي من ال ولي له ) (، فمثال  أن نتتبع املواضع كلها

؛ فما هي  ة هلا معان متعددة؛ املهم أن الوالية يف اللغة العربي والية هلا معىن  فإن اهللا هو مواله )) ((؛  هلا معىن

الوالية اليت ى اهللا أن نتخذ اليهود والنصارى أولياء ؟ هي املناصرة ، أن نناصرهم سواء ناصرناهم على مسلمني 

، فال حيل لنا أن نناصرهم على كافرين ما مل يكن يف مناصرتنا إياهم على هؤالء الكافرين مصلحة  أو على كافرين

مصلحة مثل أن تكون حرب بني كافرين وكافرين ويكون الطرف الثاين أكثر إساءة إىل  ، فإن كان فيه لإلسالم

؛ ألن هذا من باب  املسلمني من الطرف اآلخر فهنا ال بأس أن نناصرهم ال ملصلحتهم ولكن ملصلحة املسلمني

؛ ويأيت إن شاء اهللا  ملعاونة؛ إذا أولياء مجع ويل، واملراد بالوالء هنا أيش ؟ املناصرة وا دفع أشر األمرين بأخفهما

يعين بعض اليهود أولياء بعض، بعض  بعضهم أولياء بعض )) ((قال:  تعاىل ما يتفرع على ذلك يف الفوائد .

  . ؛ ألم على ملة واحدة وعلى طريق واحد فال بد ملقتضى الفطرة أن يتوىل بعضهم بعضا النصارى أولياء بعض

 أولياء بعض النصارى يعين أن النصارى واليهود بعضهم أولياء بعض ؟وهل يشمل ذلك بعضهم أي اليهود 

الظاهر أن اآلية تشمل هذا بل لو قيل إن هذا هو املتبادر لكان أوىل ألن النهي عن الطائفتني فيكون بعضهم أي  

 ؛ وإن كان اليهود يقدحون يف النصارى والنصارى كل طائفة من هؤالء وهؤالء أولياء بعضهم أولياء بعض

 قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء )) ((يقدحون يف اليهود 

بعضهم أولياء  ((؛  ، يوايل بعضهم بعضا ويناصر بعضهم بعضا على املسلمني لكنهم ضد املسلمني شيء واحد

ء بعضهم أولياء بعض فال يليق ألن هؤال ؛ هذه اجلملة كالتعليل للنهي يعين ال يليق بكم أن تتولوهم بعض ))

هذا حتذير شديد ووعيد شديد  ومن يتولهم منكم فإنه منهم )) (( بكم أيها املسلمون أن تكونوا أولياء هلم .

على أن من توالهم فإنه منهم؛ لكن هل هو منهم يف الظاهر ؟ نعم هو منهم يف الظاهر الشك بسبب املعاونة 

الباطن ؟ نقول ميكن قد تكون هذه املناصرة واملعاونة تؤدي إىل احملبة مث إىل واملناصرة ؛ لكن هل يكون منهم يف 

يا أيها الذين آمنوا ال  ((؛ وهلذا قال اهللا تعاىل:  اتباع امللة ألن الذنوب جير بعضها بعضا؛ أما ظاهرا فاألمر ظاهر

 الظاهر هم مع اليهود مثال ؛ لكن يف يعين يف الباطن تتولوا قوما غضب اهللا عليهم ما هم منكم وال منهم ))



يف أيش؟ يف الظاهر ورمبا  من يتولهم منكم فإنه منهم )) ((إذا  واملراد به املنافقون يف اآلية اليت سقناها آنفا .

 من يتولهم )) ((وهنا إشكال وهو  يؤدي ذلك إىل الباطن ومشاركتهم يف عقائدهم ويف أعماهلم وأخالقهم .

فتحة الالم ليس من ؟   من يتولهم )) ((، جتزم الفعل وهنا جند أن الفعل مفتوح  املعروف أن من الشرطية جتزم

؛ ألن آخر الفعل حمذوف؛ إذا هذه جمزومة لكن حرف  اإلعراب ؟ أسألك اآلن فتحة الالم ليست فتحة إعراب

 فإنه منهم ))ومن يتولهم منكم  ((، وأصل هذا لو ال من لقيل: يتوالهم باأللف  املعتل جيزم حبذف حرف العلة

ومن يتولهم  ((اجلملة هنا استئنافية بالشك وهي كالتعليل يف قوله:  )) إن اهللا ال يهدي القوم الظالمين (( .

والظلم أصله  )) إن اهللا ال يهدي القوم الظالمين ((،  كأنه قال: من يتوهلم منكم فإنه ظاملمنكم فإنه منهم )) 

لم  ((واألخ يبني لنا معىن قوله:  الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ))كلتا  ((النقص ومنه قوله تعاىل: 

واضرب لهم مثال رجلين جعلنا ألحدهما جنتين من أعناب وحففناهما  ((؟ ال، جنتني  تظلم منه شيئا ))

مل  ؟ يعين لم تظلم )) ((معىن  )) بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا

، أصل الظلم هو النقص والظامل ناقص؛ ألنه مل يأت مبا جيب عليه فهو باخس  ؛ إذا أصل الظلم النقص تنقص

الناقصني أنفسهم حقها وذلك بإقحامها باملعاصي إما برتك الواجبات وإما  الظالمين )) ((؛ إذا  نفسه حقها

إذا اقرتنت باملشتق فهي اسم  " أل" تعلموا أن  هنا أل أليش ؟ جيب أن الظالمين )) ((وقوله:  بفعل احملرمات .

كلما اتصلت أل مبشتق اسم فاعل    ؛ يقول ابن مالك: وصفة صرحية صلة أل  ؛ ؛ أليس كذلك ؟ بلى موصول

 ؛هنا اسم موصول " أل" ، امسا موصوال ما هو حرفا، امسا موصوال ؛ إذا  واسم مفعول فإا تكون امسا موصوال

 يعين كل ظامل الظالمين )) ((فيكون ؛ وعلى هذا  وعندنا أصل بل عندنا قاعدة أن األمساء املوصولة تفيد العموم

؛ أما هداية البيان فهي ثابتة لكل أحد حىت الكفار قد  ؛ واهلداية هنا هداية التوفيق ، فإن اهللا تعاىل ال يهديهم

أتى على اإلنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا  هل ((؛ اقرأ قول اهللا تعاىل:  هداهم اهللا عزوجل

يعين خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا )) 

هم وأما ثمود فهدينا ((؛ واقرأ قول اهللا تعاىل:  هو مهدي هداه اهللا السبيل بينها له سواء كان كافرا أو شكورا

هداية التوفيق وال هداية البيان ؟ هداية  ال يهدي القوم الظالمين )) ((إذا  فاستحبوا العمى على الهدى ))

يف هذه اآلية الكرمية: بيان أمهية جتنب اختاذ األولياء من اليهود والنصارى؛ ووجه ذلك أن اهللا صدر  التوفيق .

ومن فوائدها:  هود والنصارى أولياء من مقتضيات اإلميان .ومن فوائدها: أن اجتناب اختاذ الي اخلطاب بالنداء .

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن  أن اختاذهم أولياء يوجب نقص اإلميان ورمبا يوجب حمول اإلميان ورمبا كماله .

حدة وكلتا ، امللة الوا ؛ وهل املراد امللة الواحدة أو كلتا امللتني ؟ العموم اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض



ومن فوائد اآلية الكرمية: أن  .والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ))  ((؛ يدل لذلك قول اهللا تعاىل:  امللتني

؛  واإلرث مبين على الوالية أولياء بعض )) ((؛ لقوله:  النصراين يرث من اليهودي واليهودي يرث من النصراين

وإىل هذا ذهب   ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فألولى رجل ذكر ) (وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم: 

ولعل قائال يقول: إن أهل الكتاب  كثري من العلماء وقال إن الكفر ملة واحدة فريث الكفار بعضهم من بعض.

نه والقول الثالث يف املسألة أ . يرث بعضهم بعضا ألم يشرتكون يف كوم أهل كتاب خبالف اوس مع الكتايب

؛ لقول النيب صلى اهللا عليه  ؛ وهذا القول أصح األقوال ال يرث اليهودي من النصراين وال النصراين من اليهودي

ومن فوائد هذه  والشك أن اليهود على ملة والنصارى على ملة . ال يتوارث أهل ملتين شتى ) (له وسلم: آو 

؛ ألنه إذا   هم بعضهم أولياء بعض يف مضادة املسلمنياآلية الكرمية: بيان أن النصارى واليهود وسائر الكفار كل

كان هذا بني اليهود والنصارى وبعضهم يضلل بعضا ويقول ليس على شيء أي ليس على شيء من الدين فما 

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه جيب على املسلمني احلذر من أعدائهم وأن يدعوا اخلالف بينهم  بالك بغريهم .

الكرمية: التحذير من مواالة  ومن فوائد هذه اآلية حدة على أعدائهم الذين يصرحون بالعداوة .حىت يكونوا يدا وا

وعلى هذا يدل على أن توليهم من كبار الذنوب  . ومن يتولهم منكم فإنه منهم )) ((اليهود والنصارى؛ لقوله: 

؛ إذا  من غش فليس منا ) (عليه وآله وسلم: ءة منه فهو كقول الرسول صلى اهللا ؟ نعم؛ ألن كونه منهم كالربا

لكن هل يدخل يف ذلك أن يستعني  ؛ والوالية كما قلنا املناصرة . اختاذ اليهود والنصارى أولياء من كبائر الذنوب

م اإلنسان على شيء خاص مثل أن يكون هناك مهندس يهودي أو نصراين ويستعني به على إحكام البناء أو 

، أشعر بأين أعلى  ؛ ألن هنا وإن استعنت به أشعر بأين أعلى منه ما أشبه ذلك ؟ اجلواب: ال إحكام املكينة أو

؛ ومع ذلك فمىت أمكن أن يتخذ اإلنسان أحدا عامال من املسلمني فهو أوىل  منه وأنه عندي مبنزلة األجري

خير من مشركة ولو ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم وألمة مؤمنة  ((، كقول اهللا تعاىل:  بالشك

موسى األشعري رضي اهللا عنه أن يتخذ كاتبا  وألن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنكر على أيب أعجبتكم ))

نصرانيا حىت إنه ملا قدم إىل عمر رضي اهللا عنه كتابة هذا النصراين أعجبته كثريا ألا كتابة جيدة وحسابات 

، من  ؛ فغضب قال: مه يا أمري املؤمنني إنه ال يدخل املسجد ، قال فقال أليب موسى هات كاتبمتاما  ةمنضب

؛ وأحل عليه أبو موسى قال هذا رجل ؛ قال كيف تأمنه وقد خونه اهللا ؟ وأنكر عليه كثريا هذا ؟ قال هذا نصراين

جيد؛ قال له مات النصراين والسالم؛ يعين يفرض أنه اآلن مات ماذا تكون حالك اآلن ؟ وهو سيموت إن 

أو آجل؛ فانظر كيف كان خليفة الراشد حيذر من أن يوىل غري املسلمني أحوال املسلمني يعين ال جيوز أن عاجل 

، هذا خيانة الشك ألنه كيف جيعل  جنعلهم مثال أمينا على بيت املال أو أمينا على أشياء تتعلق بعموم املسلمني



؛ ألن  أما الشيء اخلاص فال، ال بأس به هذا الذي خونه اهللا عزوجل ؟ فيجعل أمينا على أحوال املسلمني؛

؛ لكن شيء عام هذا ال جيوز بأي حال من األحوال ألنه مهما تظاهر  الصحابة اختذوا خدما من غري املسلمني

  الكافر بالنصح لك فاعلم أنه عدو .

  وهل من املواالة أن نستعني م على أعدائنا ؟  السائل :

ألن النيب صلى اهللا عليه وآله  ؛ يهم نستعني م بشرط أن نأمن خيانتهم؛ إذا احتجنا إل اجلواب: ال الشيخ :

، كانوا مع الرسول صلى اهللا  ؛ من حلفائه ؟ حلفائه خزاعة وسلم كان له حلفاء حني عقد الصلح مع املشركني

م ذلك اعتربه عليه وآله وسلم حىت إن قريشا ملا اعتدت على خزاعة وهم كفار اعترب النيب صلى اهللا عليه وآله وسل

؛ فاملهم أن االستعانة م إذا دعت احلاجة إليها جائزة بشرط أيش ؟ أن نأمن خيانتهم  نقضا للعهد وغزا قريشا

  فإن مل نأمن فإنه ال جيوز .

  ؟ مودموهل من مواالم  السائل :

ال تجد قوما  ((ال: ؛ وهلذا ق حىت تكون املودة متبادلة أعين طلب مودم مودمنعم من مواالم  الشيخ :

؛ ألن املواد  فتكون املوادة بني الطرفني يوادون )) ((ومل يقل: يودون، قال:  يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون ))

ال بد أن يبذل ما تكون به املودة وإذا بذل ما تكون به املودة فهذا املبذول ال يريد أن يذهب هباء البد أن يكون 

(( ال تجد قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون ؛ لذلك نقول موادم حرام ال حتل  على حساب شيء ما

  .من حاد اهللا ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم )) 

  وهل من الوالية أن حنبهم إذا صنعوا شيئا نافعا للعباد ؟ السائل :

، إذا فعلوا ما فيه مصلحة للبشرية فالبد أن  ال حنب فعل الشك؛ على كل ح ما تكون مواالة ؟ نعم الشيخ :

؛ أما أن حنبهم هم فهذا فيه نظر يعين حنبهم ألجل فعل هذا اخلري ما هو على  حنب فعله ألنه خري ومصلحة

؛ بل حنب ما  ؛ لكن ما فعلوه من اخلري ال ميكن أن ننكره وأن نقول ما فعلوا شيئا سبيل العموم فهذا فيه نظر

، ما حنبهم  ؛ حنبهم على صنع الطائرات ؟ ال ؛ هم اآلن مع األسف الشديد يصنعون لنا طائرات علوه من اخلريف

هم لكن حنب فعلهم يعين صنع الطائرات حنبه ونود أن يزيدونا من الطائرات اجليدة؛ لكن أما أن حنبهم هم فال ؛ 

يريدون مصلحتهم لكن مادام فيها خري حنب فعلهم ،  مع أننا نعلم أم إذا صنعوا ذلك فإم يريدون مصلحتهم

  إذا كان خريا .

  هل من مودم أن نبيع ونشرتي معهم ؟ السائل :

  ،  ال، يا مجاعة يستفيدون الشيخ :



  يشرتون شيئا بعشرة ويبيعون لنا بعشرين هل يعترب هذا من واليتهم ؟ السائل :

، الرسول عليه الصالة والسالم أعبد الناس هللا  والسالم اشرتى منهمال، ملاذا ؟ ألن الرسول عليه الصالة  الشيخ :

مع أم سيكسبون لكن هذا الشيء ما يتعلق باملودة وال باحملبة وإمنا يفعله اإلنسان أليش ؟ اشرتى منهم 

؛  هموإن كسبوا  الكفر ال تعترب من املواالة ةشركا ة؛ وعلى هذا فمعاملة الشركا ملصلحتهم، يفعلون ملصلحتهم

  ألننا حنن أيضا لن نعاملهم ولن نشرتي منهم إال ملصلحتنا الشك .

؟ يعين لو نزل بك كافر وأكرمته إكرام ضيف هل يكون هذا من  هل من مواالم أن نضيفهم إذا السائل :

  مواالم ؟

ولم يخرجوكم من ال ينهاكم اهللا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين  ((؛ ألن اهللا قال:  ال، ال يكون الشيخ :

إن اهللا يحب المقسطين إنما ينهاكم  ((هذا عدل  (( وتقسطوا إليهم ))،  وهذا إحسان دياركم أن تبروهم ))

وهذا ظاهر  )) اهللا عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم

أن نتوالهم يف أي  فليس من احلكمة همويظاهرون علي همر واحلكمة إذا كانوا يقاتلوننا يف ديننا وخيرجون من ديا

  حال من األحوال .

  هل من مواالم أن نشاركهم يف أفراحهم ؟ السائل :

؛ مناصرة ؟ إن قلتم نعم  نعم؛ ما أسرع اإلجابة ؛ ويش عندك يا سليم ؟ املشاركة يف األفراح يعد مناصرة الشيخ :

العبادة وشعائر الدينية فالشك أن مشاركتهم يف هذه األفراح نوع من ؛ أما ما يتعلق ب خطأ وإن قلتم ال خطأ

، وهذا  ، يف هذه املناسبات الدينية كأمنا تقول إنكم على حق املواالة واملناصرة ألنك إذا شاركتهم يف هذه األعياد

تذهب إذا مل يكن ؛ أما املشاركة يف أفراح أخرى ككافر ولد له ولد فجعل له وليمة ودعاك فال بأس أن  ال جيوز

؛ أما إن مل  ، إن حصل الفتنة ال يف ذلك فتنة له بأن يقول أنا أدعوا املسلمني أدعوا كرباء املسلمني ويأتون إيل

  حتصل الفتنة وكانت املسألة عادية فليس هذا من مواالة وال من املناصرة .

  جار لك أكرمته وهو كافر هل يكون من املواالة ؟ السائل :

من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر  (؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال:  هذا ليس من املواالة ال، الشيخ :

؛ املهم على كل حال من هنا نعرف إن   مث إن إكرامك إياه رمبا يكون سببا لدخوله يف اإلسالم فليكرم جاره )

؛ لكين قلت لكم إال  ا يعود إليهم بالنفع فهذا حرامكلمة مواالة اليت ى اهللا عنها هي مواالة باملناصرة واملعاونة مل

  إذا عاوناهم ونصرناهم على من ؟ على من هو أشد إيذاء للمسلمني منهم فهذا ال بأس به.

  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن من توالهم فهو منهم .



  ويتفرع على هذا: التحذير الشديد من توليهم .

  م ؟هل من توليهم التشبه  السائل :

وألن التشبه م يعطيهم فرحا وسرورا ويرون أم مستعلون  من تشبه بقوم فهو منهم ) (نعم، الدليل ؟  الشيخ :

  . على غريهم ألن غريهم صار مقلدا هلم آخذا م مبا يتحلون به من أخالق أو غريها

إن اهللا ال يهدي القوم  ((؛ لقوله:  الظامل؛ لكون اهللا تعاىل ال يهدي  ومن فوائد اآلية الكرمية: التحذير من الظلم

والشرك ظلم  ،فإن قال قائل: ما اجلمع بني هذه اآلية وبني من هداهم اهللا تعاىل من أهل الشرك . الظالمين ))

اهللا ما اجلواب  يعبد األصنام وهداهيسجد األصنام و من كان الصالة والسالم عظيم ومع ذلك يف عهد النيب عليه 

؛ لقول اهللا  الذين حقت عليهم كلمة اهللا م، واملراد  لك أن هذه اآلية مقيدة بآيات أخرىاجلواب عن ذ ؟

فتكون هذه اآلية املطلقة  )) ... إن الذين حقت عليهم كلمة ربك ال يؤمنون ولو جاءتهم كل آية ((تعاىل: 

من يضلل اهللا فال هادي له  ((؛ فهذا ال ميكن أن يهديه أحد  أو العامة مقيدة بأيش ؟ ملن حقت عليه كلمة اهللا

ال يهدي القوم  ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: الرد على القدرية . ويذرهم في طغيانهم يعمهون ))

فإن يف ذلك داللة واضحة على أن أمر العباد بيد اهللا عزوجل ـ نسأل اهللا لنا ولكم اهلداية ـ أمر  الظالمين ))

، ومدبر يف األمور االختيارية واألمور غري االختيارية كما أن  مستقال بنفسه أبدا العباد بيد اهللا ليس اإلنسان

اإلنسان ليس بيده أن يكون صحيحا من مرض أو ميرضه من صحة فكذلك ليس بيده أن يكون مهتديا بعد 

 ..ن فيه .فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعو  ((وجل:  مث قال اهللا عز  وجل . ضالله إمنا األمر بيد اهللا عز

، كل ما رأيت مثل هذا اخلطاب فهو إما للرسول عليه الصالة  اخلطاب ملن ؟ كل ما جاء ترى )) (( . ))

ترى الذين  ((والسالم وإما له وملن يصح خطابه وتوجيه اخلطاب إليه أي فرتى أيها اإلنسان أو فرتى أيها النيب 

؛ وهلذا مل يقل: يف مواالم،  م ومهادنتهم وموادمأي يسارعون يف مواال في قلوبهم مرض يسارعون فيه ))

فمن الذين يف قلوم مرض ؟  أي يف كل ما يكون سببا لقوم وعزم . يسارعون فيه )) ((،  ليفيد العموم

املرض أنواع، أمراض القلوب أنواع كأمراض األبدان متاما، أمراض األبدان أنواع أليس كذلك ؟ أمراض عضوية يف 

؛ أنراض القلوب كذلك متنوع لكنها  ، أنواع كثرية ، وأمراض محى، وأمراض رعشة ، وأمراض عامة عضو خاص

، شبهة من حيث يلتبس ؛ إما شبهة وإما شهوة، كل أمراض القلوب ال خترج عن هذين األمرين تدور على شيئني

ان ؛ ولذلك جيب على كل إنس لعليه احلق ـ والعياذ باهللا ـ بالباطل وال يهتدي للحق، هذا مرض شبهة سببه اجله

، حبيث ال يريد احلق مع العلم  هذا املرض بالتعلم تعلم الشريعة؛ والثاين مرض الشهوة أي مرض إرادة وتشهيأن 

، مىت ؟ إذا تعلم؛ لكن هذا ال يرجى صالحه إال أن يشاء  به، وهذا أخبث من األول؛ ألن األول يرجى صالحه



وال  ((؛ ولكن اعلم أن املرض كما قلت أنواع؛ ففي قوله تعاىل:  عمل به وهذا أشداهللا ألنه يعلم احلق ولكنه مل ي

من هذا ؟ مرض شهوة يف حب النساء والتلذذ بأصوان احملرم  تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ))

وهم يستبشرون  فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانهم ((؛ لكن يف قول اهللا تبارك وتعاىل:  مساعها وما أشبه ذلك

يعين شك  في قلوبهم مرض )) ((أعوذ باهللا ـ  وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم ))

؛ هؤالء ال يزدادون باآليات إال رجسا إىل رجسهم ـ أجارنا اهللا وإياكم من ذلك ونسأل اهللا لنا ولكم  ونفاق

  الثبات ـ .

   والبدع مبناها على الشبهات ؟الشهوات أعظم من الشبهات يقال:  السائل :

  األدلة يف الكتاب والسنة يقال املراد كذا . الشهوات أيضا، والشهوات وهلذا ، ال الشيخ :

  عرفنا صورة مواالة الكفار فكيف تكون صورة مواالة أهل البدع ؟ السائل :

، أهل البدع بأهل  هؤالء ؤالء، من مواالم ختفيف بدعهم واحملاولة بأن خيتلط  مثل مواالة الكفار الشيخ :

  السنة وأتباع السلف .

  هل استخدام كثري من املسلمني لتاريخ امليالد تعد مواالة للكفار ؟ السائل :

 ؛ عدول املسلمني اآلن من التاريخ اهلجري العريب إىل تاريخ اليهود والنصارى الشك أنه نوع من املواالة الشيخ :

، اآلن التزامنا للتاريخ اهلجري يقتضيه  ؛ والعجب منا حنن العرب وما أشبه ذلك لوهلذا كره اإلمام أمحد أن يقو 

؛ ألنه مبنية على مناسبة عظيمة وهي اهلجرة اليت ا تكونت  ؛ والشيء الثاين الدين ؛ الشيء األول العروبة شيئان

أو من والدة الرسول قالوا ال، من  الدولة اإلسالمية؛ وهلذا ملا اختلفوا يف زمن عمر هل جيعلون التاريخ من البعثة

؛ ومل يبدءوه من  ؛ ألن اهلجرة هي اليت حصل ا تكوين الدولة اإلسالمية فمن مث جعلوا التاريخ من اهلجرة اهلجرة

؛ ألن الناس ينصرفون يف موسم احلج  ألن مناسبة كونه مبحرم أقوى من مناسبة كونه بربيع األول ؛ الربيع األول

  فريضة الصوم وفريضة احلج .بعد أن أدوا 

فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

دائرة فعسى اهللا أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين 

نهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا أهؤالء الذين أقسموا باهللا جهد أيما

آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي اهللا بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 

  . يجاهدون في سبيل اهللا وال يخافون لومة الئم ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا واسع عليم ))



؛ ملا ى اهللا سبحانه وتعاىل أن يتخذ املؤمنون اليهود والنصارى أولياء بني أن من  ن الشيطان الرجيمأعوذ باهللا م

فترى الذين في قلوبهم مرض  ((الناس من يف قلبه مرض يسارع يف هؤالء اليهود والنصارى فقال جل وعال: 

بينا أم يقولون ذلك بألسنتهم  )) يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة (( وهذه فسرناها من قبل يسارعون فيهم ))

؛ والدائرة هي الشيء املهلك فقال اهللا تعاىل  ـ وأظن  فيما بينهم أو إذا المهم الئم ويقولون ذلك أيضا يف قلوم

فترى الذين يسارعون في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون  (( . )) فعسى اهللا ((هذا مبتدأ الدرس ـ 

 ((تكلمنا على املرض أمراض القلوب وأا متنوعة كأمراض األبدان وأن قوله:  نخشى أن تصيبنا دائرة ))

   ألن هذا أعم يعين يف مواالم ومودم  ؛ ومل يقل يسارعون يف مواالم )) يسارعون فيهم

 


